


                                                                                                                                                                                                                               
 

 
 

 
 
 

A. DADOS GERAIS 
 

1. Nome completo: 

2.CPF: 

3. Cargo efetivo: 

4. Telefone profissional: pessoal: 

5. E-mail profissional: 

6. E-mail pessoal: 

 

B. VEDAÇÃO 
 

7. Representante do órgão regulador ao qual a empresa 
estatal está sujeita? 

( ) Sim ( ) Não 

8. Titular de mandato no Poder Legislativo de qualquer ente 
federativo, ainda que licenciado? 

( ) Sim ( ) Não 

9. Parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro grau: 

9.1 do Governador e do Vice-Governador; 

9.2 de Secretário de Estado; 
9.3 de presidente ou equivalente, de empresa pública ou 

sociedade de economia mista sob controle do Estado da 

Bahia; 

9.4 de presidente ou equivalente, de autarquia ou fundação 

estaduais; 

9.5 de titular de mandato no Poder Legislativo do Estado da 

Bahia; 
9.4. de Desembargador e Juiz de Direito; 

( ) Sim ( ) Não 

 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

 

BAHIA PESCA S/A 

 Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, 

Pesca e Aquicultura do Estado da Bahia - 

SEAGRI 

 
(Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, regulamentada pelo Decreto 18.470/2018) 

 

Requisitos e vedações para Administradores e Conselho Fiscal de 

Empresa Estatal de menor porte. 



9.5 de Procurador de Justiça e Promotor de Justiça; 
9.6 de Defensor Público; 
9.7 de Conselheiro nos Tribunais de Contas? 

 

10. Pessoa física que tenha firmado contrato ou parceria, 

como fornecedor ou comprador, demandante ou ofertante, 

de bens ou serviços de qualquer natureza, com o Estado ou 

com a própria empresa estatal, nos 03 (três) anos anteriores à 
data de sua nomeação? 

( ) Sim ( ) Não 

11. Pessoa que tenha ou possa ter qualquer forma de conflito 

de interesse com a pessoa político-administrativa 

controladora da empresa estatal ou com a própria estatal? 

( ) Sim ( ) Não 

12. Pessoa que se enquadre em qualquer uma das hipóteses 

de inelegibilidade previstas nas alíneas do inciso I do caput 

do art. 1º da Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio 
de 1990? 

( ) Sim ( ) Não 

 

 

C. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 

13. Ter experiência mínima de 03 (três) anos em pelo menos 
uma das seguintes funções: 

 

a) direção ou assessoramento superior na administração 

pública direta ou indireta; 

( ) Sim ( ) Não 

b) conselheiro fiscal ou administrador em empresa;   ( ) Sim ( ) Não 

c) membro de comitê de auditoria em empresa; ( ) Sim ( ) Não 

d) cargo gerencial em empresa. ( ) Sim ( ) Não 

 

D. FORMAÇÃO ACADÊMICA 
 

14. Possui ter formação acadêmica compatível com o cargo 
para o qual foi indicado? 

( ) Sim ( ) Não 



Esse cadastro deve ser assinado e com rubrica em todas as páginas, digitalizado 

em arquivo único juntamente com a documentação comprobatória das 

qualificações informadas. 

E. INELEGIBILIDADE 
 

15. Se enquadra nas vedações de que trata o §2º do art. 162 da 

Lei Federal nº 6.4040, de 15 de dezembro de 1976; 

( ) Sim ( ) Não 

16. Foi membro de órgãos da administração nos últimos 24 

(vinte e quatro) meses e empregado na Empresa estatal ou 

subsidiária, possui cônjuge ou parente, até 3º grau, de 

administrador da Empresa estatal ou de sua subsidiária. 

( ) Sim ( ) Não 

 
F. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

 

 

 
 

Salvador,         de                  de 2019. 

............................................................... 

Assinatura 


